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 چکیده
هذا و کذه نیازهذا، ارزش گذذاری بذا رویکذردی بذه  ذوزه عمذومی بذه ایذن معنذا اسذتنقش فضای مجازی در قانون     

گذذاران چذه مقذدار از یابذد  قذانونهنجارهای شهروندان در تقنین قوانین با رویکرد به فضای مجازی چه مقدار تجلی می

بذرای ایذن  کننذد گذذاری اسذتداده میهای شهروندان اسذت در راسذتای قذانونفضای مجازی که ظهور و بروز خواسته

هذا ستداده شد  جامعه آماری نمایندگان مجلس و  جم نمونه با توجه به اشذاا  دادهمنظور از روش کیدی گرنددتئوری ا

آی تحلیذ  انجذام شذده اسذت  ابتذدا از مذتن تیباشد که با استداده از نرم افزار اطلسمصا اه می 44و اشاا  نظری تعداد 

ها نیذز بذه شد که ایذن شذاخصکدگذاری میانی  ،مصا اه محورهای باز استخراج و از این محورهای باز هشت شاخص

دو شاخص کلان تسریع کننده در اسذتداده از فضذای مجذازی بذا محورهذای آگذاهی شذاکه، بازیذابی اطلاعذات، انتشذار 

ها، ناتوانی در استداده، هجمذه تالیاذاتی اطلاعات و هماهنگی و در شاخص بازدارندگی نیز به محورهای عدم زیرساخت

ها، خلاء سایت رسذمی و تعذاملی نماینذدگان مجلذس، بذا کدگذذاری جدیذد مصذا اه و نگاه یکسویه تقسیم شد  نظر به

 کسذ  سذازمانی، ارتااطذات بذرای سذایت های نمایندگان از مرکز فناوری مجلس واکاوی مجدد شد که ایجادخواسته

سذذخنان  از انتخابیذذه  ذذوزه و نخاگذذان و شذذهروندان بذذا ارتاذذا  نظرسذذنجی، قالذذ  در شذذهروندی مطالاذذات از اطلاعذذات

نتیجه اینکه با عنایت به عوام  بازدارنده، تنها راه ایجاد ارتاذا  رسذمی در فضذای مجذازی  شده است  ءنمایندگان ا صا

 به مانند تمامی کشورهای مترقی، داشتن فضای مجازی رسمی با رویکرد جمع سپاری است 

  تماعی، رسانه های نوینگذاری،  وزه عمومی، شاکه های اجفضای مجازی، قانون  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

کاتوزیان، تجلی افکار عمومی در تدوین قوانین یکی از اصول  قوق فطری بشر است )     

های شهروندان باشد  این به این معنا که قوانین باید نشأت گرفته از افکار و خواست ،(1364

فرایندی خاص تاعیت نماید تا شود بلکه باید از تجلی افکار به صورت الهام و اشراق ایجاد نمی

باشد که یکی از آنها استداده از به انحای گوناگون میتجلی در قوانین متجلی شود  این فرایند 

های شهروندان به این مدهوم که افکار و خواست ؛ وزه عمومی یورگن هابرماس استنظریه 

ازش و منطاق با گیرد و سپس در  وزه عمومی پرددر مر له اول در  وزه خصوصی شک  می

ها گردد که این افکار تادی  به عرف، هنجار و ارزشنیازها، ارزش و باورهای شهروندان می

هایی که نیاز به ضمانت اجرا دارد در مر له سوم و در  اکمیت شود و آن هنجارها و ارزشمی

ها و نیازها، ارزش گردد  زمانی که قانون برگرفته ازنامه و دستور العم  میتادی  به قانون، آیین

کارآمد و مقاول جامعه خواهد بود و همگان به آن عم  خواهند کرد و  ،هنجارهای جامعه باشد

های آنها دارد به طور  تم در ارتااطی با نیازها و ارزش قوانین،در صورتی که ا ساس نکنند که 

 تحقق آن نیز کوشا نخواهند بود 

ها و نیازهای مند و سیستماتیک از افکار، اندیشهند نظامتواگذار می ال چگونه قوه قانون     

-باید عنایت داشت که نمایندگان قوه قانون  واقعی شهروندان جامعه خود آگاهی پیدا نماید

دارند و  جسمانی و ذهنی ها، ظرفیت و محدودیت مشخصگذار نیز همانند مابقی انسان

 توانتوانند با توجه به و می استاز  د انسانی  بالاتر مندی آنهاتوانند مدعی شوند که تواننمی

 شخصی خود تمام جامعه را رصد نمایند 

ها پُر خلاء ارتاا  مستقیم شهروندان و مسئولان و بالعکس در تمامی جوامع توسط رسانه     

ا ساختند  امها به عنوان چشم، گوش و دهان شهروندان این ارتاا  را برقرار میگردید و رسانهمی
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ها شکسته شد و دو با ورود فناوری اطلاعات و ارتااطات رویکرد واسطه بودن انحصاری رسانه

گذاران تکمی  کننده ارتاا  بین شهروندان و قانون ،های اطلاعاتیهای نوین و شاکهمقوله رسانه

ن امکان بلکه ای ،ای نیستهای رسانهدیگر ابتکار عم  در اختیار واسطه ،گردید  در فناوری جدید

ارتاا  مستقیم و  ،اران ایجاد شده است که بدون واسطه و با برنامه ریزی مناس گذبرای قانون

( Belkacem, 2013مند با شهروندان برقرار سازند که نمونه آن در مقاله پارلمان اروپا )نظام

 اند های کشورهای اروپایی نیز در این مسیر  رکت کردهآورده شده است و تمامی پارلمان

گذاری ایران چه جایگاهی دارد و اما استداده از ابزارهای ارتااطی و اطلاعاتی در قانون     

های شهروندان از طریق فناوری اطلاعات و گذاری چگونه از نیازها و خواستهنمایندگان قانون

های ای شاکهابزارهسیستم رسمی  آیا آنها نیز به مانند اتحادیه اروپا از  شوندارتااطات آگاه می

آگاهی  همگانیشوند و یا از طریق فناوری اطلاعات و ارتااطات گاه میآه پارلمان ژویاجتماعی 

بازیابی  -2گاهی از شاکه  -1در کدامیک از مرا   ارتااطی ] را کنند و این آگاهیکس  می

  کنندهماهنگی[ استداده می -4انتشار اطلاعات  -3اطلاعات 

 نظری حثمبا

جدید تحقیقاتی است که کمتر در  موضوعاتگذاری یکی از ضای مجازی در قانوننقش ف     

ایران روی آن پژوهش انجام شده است و لذا بدیهی است که سوابق و ادبیات خاصی هم که 

نظری تحقیق بر پایه ابزارهای ارتااطی   ثلذا ماا ،نیازمند این تحقیق باشد تولید و منتشر نشده

در هزاره  ،به عاارت دیگر  یورگن هابرماس[ در نظر گرفته شده استنوین در  وزه عمومی ]

گذاری با نمایندگان مجلس و توانند تعام  کارآمد در راستای قانونشهروندان چگونه می ،سوم

 ایم بالعکس داشته باشند که این امر را در قال   وزه عمومی مورد بررسی قرار داده
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برد که در آن افراد از ای اجتماعی بکار میبرای عرصه هابرماس تعایر  وزه عمومی را     

های هنجاری ها و جهت گیریطریق مداهمه، ارتاا  و استدلال ماتنی بر تعق ، به موضع گیری

مشاولند که بر فرآیند اعمال قدرت دولت، تاثیراتی آگاهی دهنده و عقلانی ساز باقی 

ی )عرصه اجتماعی( از طریق مداهمه و استدلال گذارند  به عاارت بهتر، افراد در  وزه عموممی

و در شرایطی عاری از هر گونه فشار، اضطرار و بر مانای آزادی و آگاهی تعاملی و در شرایط 

ای از های مشارکت کننده در  وزه عمومی مذکور، به تولید مجموعهبرابر برای تمام طرف

دازند که در نهایت به صورت پرهای ارزشی و هنجاری میرفتارها، مواضع و جهت گیری

ابزاری موثر برای تاثیر گذاردن بر رفتار و عملکرد دولت به ویژه در عقلانی ساختن قدرت 

عاارت  ،کنند  آنچه موج  جل  نظر هابرماس به مقوله  وزه عمومی شدهدولتی عم  می

ه این ترتی  است از اهمیت این مدهوم به عنوان اساس نقد جامعه بر اساس اصول دموکراتیک  ب

ای است که در آن افراد برای مشارکت در گدتگویی آزاد و علنی گرد هم  وزه عمومی عرصه

 ( 214: 1312اند )هابرماس، آمده

ماا ث باز  درای است که در آن افراد به منظور مشارکت  وزه عمومی عرصه»به تعایر دیگر     

اس در تایین و توضیح مدهوم  وزه هابرم  (24: 1388)هولاب، « آیندنی گرد هم میو عل

گوید: منظوِر من از  وزه عمومی قا  از هر چیز عرصه یا قلمرویی از  یات عمومی می

زمانی که  اجتماعی ماست که در آن بتوان چیزی را در برخورد با افکار عمومی شک  داد 

قید و بند یعنی و بیای آزاد شهروندان درباره مسائ  مورد علاقه عمومی و منافع عمومی به گونه

ها، آزادی بیان و چاپ نشر افکارشان با یکدیگر مشورت با تضمین آزادی اجتماعات و انجمن

  تعایر افکار عمومی نمایند در واقع به صورت یک پیکره عمومی عم  می ،ندنکو کنکاش می
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ی در برابر به رسالت انتقاد و نظارتی اشاره دارد که پیکره عمومی شهروندان به طور غیررسم

 ( 466: 1381 کند )نوذری،طاقه  اکم اعمال می

نکته مهم و اساسی در این فرآیند آن است که رفتار افراد در جریان مداهمه در  وزه عمومی      

های کلامی عاری از فشار و سلطه در شرایطی عادلانه، آزادانه، بر مانای کنش بطور عمده

ی در درون وضعیتی که هابرماس از آن به وضعیت کلامی گیرد  یعنآگاهانه و برابر صورت می

 کند آل یاد میایده

سازند که طی آن مجموعه این شرایط و تعاملات در وضعیت مذکور، بستری را فراهم می     

ترین وجه آن، یعنی در جریان کنش ارتااطی ترین و آرمانیمطلوب ،کنش کلامی در نهایت

  (431 :1381ی، سازد )نوذررا نمایان می خود

ها و اذهان ای چند ذهنی و مح  برخورد اندیشه وزه عمومی عرصه ،از نظر هابرماس     

 در نهایتگوناگون و فضای طرح آزاد مسای  عمومی است و استدلال و تعق  درباره آنها و 

ای عرصه ، وزه عمومی به معنی درست  (141: 1312دهد )هابرماس، اراده عمومی را شک  می

است که هیچ  د و  دودی بر فعالیت آن وضع نشده،  وزه عقلانی و  قیقت یاب و  قیقت 

ساز جامعه است  این  وزه، عرصه فکر، گدتگو، استدلال و زبان است  شرایط مکالمه باز و 

تواند در خارج از این آزاد در  وزه عمومی متضمن این اص  است که هیچ فرد یا گروهی نمی

ای مدعی شناخت بهتر خیر و صلاح جامعه باشد   وزه عمومی ع کننده وزه به صورت قان

های بسته و خصوصی قدرت و مندعت رهایی آنچه را که ماهیتا عمومی است از  وزه

هایی از این قای  که آزادی، عدالت، برابری، عقلانیت و جز آن بخشد  پاسخ به پرسشمی

ست داده شود و مورد پذیرش و باور قرار ای ممکن اتنها در  وزه عمومی هر جامعه ،چیست

   (141: 1312گیرد )هابرماس، 
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شود که متایرهای مستق  اصلی با توجه به تعریف هابرماس از  وزه عمومی مشخص می     

دسترسی عام را به چهار مقوله یا « تورنتون»  عاارتند از: دسترسی، گدتگو و کنش عمومی

دسترسی افقی )دسترسی به  -3سی به اطلاعات، دستر -2دسترسی به رسانه،  -1شاخص 

  .دسترسی عمودی )دسترسی به  اکمان( تقسیم نموده است -4دیگران( و 

 اشکالِ جدیدِ ارتباطی در حوزۀ عمومی

ای دچار تاییراتی ای و توزیع رسانههای اخیر در فضای مجازی مداهیم تولید رسانهدر سال     

های رایانه شخصی، های سنتی است  این روزها دستگاههاند که متداوت با مدل رسانشده

ای متنو  با قیمت پایین و های دیجیتال، خطو  اینترنت پرسرعت و نرم افزارهای رایانهدوربین

فراگیری بالا، در دسترس تعداد زیادی از کاربران اینترنتی قرار گرفته است  به این ترتی  هر 

تواند وبلاگ شخصی ایجاد کند و یا در زمان چند دقیقه می کاربر اینترنتی به را تی و در مدت

ای اجتماعی[ عضو شود و محتواهایی که تولید کرده اعم از شاکهو  هاها ]پیام رسانانوا  پلتدرم

ای در فرایندی متداوت با متن، عکس، صدا و ویدئو را به را تی منتشر کند  پس تولید رسانه

و کاربران اینترنتی خود تولید کننده محتوا در عرصه فضای  پذیردهای سنتی صورت میرسانه

 .((Zittel, 2004: 299-326  شوندمجازی محسوب می

های آنلاین هستند که همه یا جدید رسانهاشکال های اجتماعی از از دیدگاه مایدیلد رسانه     

ا  دو سویه، شک  های زیر را دارند: امکان مشارکت کردن، باز بودن، ارتاتعدادی از ویژگی

  توانایی برقراری ارتاا و  های آنلاینگیری جماعت

 جایگاه شهروندان در قانونگذاری

گذاری ( در خصوص نقش شهروندان در قانون2412صوفیا رانچورداس و ویم وومنس )     

ند ای به هم پیوگویند: با توسعه وب و افزایش دسترسی به اینترنت، شهروندان به طور فزایندهمی
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اند  اینترنت نقش آنها را از ناظران مندع  به شرکت کنندگان فعال در جامعه، اقتصاد و خورده

سیاست تاییر داده و خرد جمعی جدیدی را ایجاد کرده است  خرد جمعی مردم که از طریق 

طرفانه، مستق  و دقیق تواند تصمیمات بیشوند که میجمع آوری نظرات فردی استخراج می

کند و استدلال رزیابی کارشناسان ارائه دهد  این مطل  از دانش متعارف سرپیچی میتری از ا

تواند به طور سیستماتیک از طریق مشارکت بیشتر مشروعیت و پاسخگویی )   ( می"کند که می

مردم در اداره امور عمومی افزایش یابد، دقیقًا به همان روشی که جمع آوری منابع موج  

با بحث در مورد شرایطی که خرد جمعی  "شود کارایی در بازارها می افزایش اثربخشی و

گذاری ارزش افزوده داشته باشد، سهم مهم و ابتکاری در ادبیات تواند برای فرآیند قانونمی

 مربو  به مشارکت الکترونیکی و مشروعیت دموکراتیک ایجاد کرد 

های پیچیده را جمع ا پیدا کرد، دادهتوان اطلاعات پراکنده ربا کمک فناوری، اکنون می     

آوری و پردازش کرد تا روند قانونگذاری بهاود یابد  بنابراین مشارکت الکترونیکی شهروندان 

توان با عوام  مختلدی توضیح داد  در سطح ملی و محلی به بُعد جدیدی رسیده است  این را می

مشارکت تعاملی  ،ری تعاملیاول، دسترسی اینترنت در کشورهای پیشرفته و توسعه فناو

بلکه نوعی  ،کند  علاوه بر این، اینترنت دیگر یک بستر انتشار نیستشهروندان را تسهی  می

کند  دوم، توسعه دعوت می "دهندخودشان انجام می"ارتاا  تعاملی است که کاربران را به 

دیجیتال به عنوان  هایهای مختلف از سیستم عام و استداده "اقتصاد مشترک"منابع عمومی، 

داری را بر اساس مقررات از بالا به پایین و قواعد یک فرآیند همتا به همتا، مدل سنتی سرمایه

تاییر داده است  در رابطه کاربر  ،متخصصانه طرا ی شده برای پرداختن به عدم تقارن اطلاعات

ین کارشناسان و خِرد های مشارکتی، ما را به یاد تعارض بتوسعه فن آوری، باید گدت و  رفه

توانند در اینترنت هر کسی باشند و یاد بگیرند که اندازد: در جهانی که همه میجمعی مردم می
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کنند که همه کارها را بدون  ضور در آموزش خاصی انجام دهند، شهروندان نیز ا ساس می

-وند قانونباید در روند قانون سازی دخی  باشد  در  الی که مشارکت رسمی ذیندعان در ر

های عمومی و گذاری به طور رسمی در بسیاری از کشورهای غربی در چارچوب رایزنی

مشارکت فعال شهروندان گمنام، فراتر از این فرایندها  و مجلس تنظیم شده است رسمیجلسات 

  (Ranchordás & Voermans, 2017است )

جمع سپاری »شورها به عنوان گذاری در بیشتر کروند مشارکت رسمی شهروندان در قانون     

رانچورداس و وومنس اشاره به مشارکت غیر  ،به تعایر دیگر  نام گرفته است« گذاریقانون

( در 1SNT)ابزارهای شاکه های اجتماعیاستداده از  دارند گذاری رسمی شهروندان در قانون

ارکت های رسمیت بخشی به مش( نشان دهنده پایهBelkacem, 2013پارلمان اروپا )

فعالیت  2سپاریهایی که در زمینه جمعسایت گذاری است  یکی از وبشهروندان در قانون

 -ایهای دادهارائه دهنده سرویس Openlawsاست   openlaws.comخوبی داشته است، 

 مایت  اطلاعاتی برخط  قوقی است و همچنین از اشتراک اطلاعات  قوقی با دیگر کاربران،

سازی و عادلانه ساختن دسترسی به اطلاعات برای آسان Openlawsکند  ماموریت می

بستر اطلاعاتی نوینی،  Openlawsشهروندان عادی، شاغلین و  قوقدانان است  برای این کار، 

بر پایه ابتکار پدید آورده است  این پایگاه اینترنتی، اطلاعات ارزشمندی را برای کاربران خود 

اند، به ارماان آورده است و شهروندان پانصد میلیون ندری که در سراسر اروپا گسترده شده

اروپا و نیز صا اان کس  و کار در این گستره را که جمعیتی بالغ بر بیست و یک میلیون ندر 

 دهد هستند، پوشش می

                                                           
1 Social Networking Tools 

2 Crowdsourcing 
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« فناوری شهروندی»و « سپاری جمع»الاته مشارکت رسمی در قانون گذاری تحت عناوین      

گذاران در استداده از فضای مجازی ین تحقیق چون فقط با رویکرد قانونمرسوم است که در ا

 ایم وارد موضو  نشده ،در تدوین قوانین است

 پیشینه تحقیقات موجود

 گذاریقانون در مجازی فضای نقش خصوص در که دارد آن از نشان داخلی منابع بررسی     

 بدون گذاری،قانون در هروندانش ضمنی مشارکت خصوص در اما است، نشده انجام تحقیقی

 ا مدی محمد  است شده تحقیقاتی گذارانقانون با شهروندان ارتاا  برقراری نحوه به اشاره

 «ایران اسلامی جمهوری در گذاریقانون اجتماعی ملا ظات» عنوان با خود نامه پایان در( 1311)

 نیازمند نااشد، کننده اقنا  و شدبا نداشته جامعه در درونی پذیرش  قوقی، قواعد اگر: نویسدمی

 شودمی اجرا  دودی تا قانون باشد مؤثر قدرت اعمال اگر  است قدرت اعمال و خارجی تحمی 

 ملا ظه مورد چهار ادامه در ا مدی  شودمی زیاد قانونگریزی میزان باشد مؤثر غیر اگر اما

 جل  و واقعی نیازهای به دنبو معطوف مورد دو که بردمی نام گذاریقانون برای را اجتماعی

 در و آوردمی گذاریقانون در شهروندان ضمنی مشارکت عنوان به را مردم  داکثری مشارکت

 قانون یک زمانی: کندمی بیان گذاریقانون کلی هایسیاست در اشاره مورد بندهای توضیح

 زمانی مهم این و نشود واقع نقض مورد جامعه شهروندان توسط که داشت خواهد اجرایی قابلیت

 بعدی مورد  شوند تاسیس اجتماعی ملا ظات براساس قوانین از مهمی بخش که یابدمی تحقق

 در بایسته عنصری تقنینی؛ نیازسنجی» مقاله در آنها است،( 1318) زاده تقی و نژاد  ای 

 که اندکرده سؤال و داشته تاکید قوانین تقنین در شهروندان نیازهای اهمیت به «شایسته قانونگذاری

-قانون نظام در و است برخوردار توجیهی ماانی چه از تقنینی نیازسنجی قانونگذاری، فرایند در

 که اندکرده گیری نتیجه سپس است  شده داده بها آن به کیدیتی چه با و چگونه ایران، گذاری
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 خصوص در شورک گذاریقانون نظام ثانیاً دارد؛ متعددی توجیهی ماانی تقنینی نیازسنجی اولاً

-قانون های رویه در موضو ، این و دارد نحیف ای تجربه و ضعیف ادبیاتی تقنینی نیازسنجی

 پاسخگوی و کارآمد شایسته، قوانینی وضع برای ثالثاً  شود؛می محسوب مادول امری نیز گذاری

 عم  در آن به دادن بها و گذاریقانون در نیازسنجی بعد تقویت جز ایچاره جامعه، نیازهای

 به تواننمی و دارد وجود تداوت تقنین عرصه در گرایی عوام و تقنینی نیازسنجی میان رابعاً نیست؛

  گذاشت کنار را تقنینی نیازسنجی گرایی، عوام بودن مندی بهانه

( در پایان نامه دکتری خود تحت Belkacem, 2013بلکام خیرا )در منابع خارجی،      

نویسد: این می« های اجتماعی در الگوهای ارتااطی پارلمان اروپاکهمعرفی ابزارهای شا»عنوان 

های تواند ابزارهای شاکهتحقیق برای پاسخ به سؤال اعضای پارلمان اروپا تا چه اندازه می

اجتماعی را به عنوان بخشی از منابع ارتااطی خود در تعام  با سایر بازیگران هنگام انجام کار 

ار بگنجاند  چارچوب روش شناختی انتخاب شده برای انجام این گذخود به عنوان قانون

مصا اه با نمایندگان مجلس و کارمندان آنها با هدف بررسی   مطالعه، اکتشافی و کیدی است

ها و مزایای درک شده آنها از استداده از ، انگیزهSNTدرک نمایندگان مجلس از کاربرد 

SNT 1گذار انجام شد  مصا اه ها با مقامات هنگام انجام کار خود به عنوان قانونEP  و

های معتار طرا ی شده بودند  برای این منظور اعضای جامعه مدنی اروپا عمدًا به عنوان مصا اه

های انجام شد  چارچوب نظری این مطالعه به تئوری 2412-2411مصا اه در سال  21در ک ، 

پردازد، وابسته است  در محیط کار می SNTشاکه ارتااطی و مطالعات سازمانی که به پذیرش 

 SNTتوانند از ها  اکی از آن است که چهار  وزه وجود دارد که نمایندگان مجلس مییافته

های آگاهی از شاکه؛ دموکراتیک کردن شیوه -1در عملکردهای قانونی خود استداده کنند: 

                                                           
1 European Parliament 
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انتشار اطلاعات؛  -3عمومی، بازیابی اطلاعات؛ افزایش آگاهی آنها از افکار  -EP ،2لابی در 

هماهنگی اقدامات خود به عنوان  -4ایجاد مجدد روابط خود با روزنامه نگاران و درنهایت 

توسط اعضای منتخ   SNT تاثیرنمایندگان با جامعه مدنی اروپا  بنابراین، این مطالعه به 

ام نقش خود به عنوان هنگام انج SNTپارلمان اروپا با تمرکز بر درک آنها در مورد استداده از 

 پردازد گذار میقانون

های اجتماعی در ( در مطالعه خود در خصوص نقش رسانهKlinger, 2013کلینگر )     

های اجتماعی در جهت اهداف مجلس، گوید: تقریاًا مطابق با تحولات رسانهپارلمان اروپا می

گدتگوی "ها جهت ای گرایشهای ا تمالی برهای جدید، به عنوان پناهگاهآوریگسترش فن

توانند با یاد شده است، جایی که شهروندان و مقامات منتخ  آنها می "عمومی اروپایی

چنین ادعاهای کاملاً خوش  ،اگرچه عمده تحقیقات تجربی  یکدیگر ارتاا  برقرار و بحث کنند

 .کرده استن تائید کاملا ای رابینانه

پارلمان »در مقاله  ((Olof Larson, 2015سون مطالعه بعدی مربو  به اولوف لار     

که  ،است« ارزیابی عملکردهای آنلاین دائمی نمایندگان مجلس -یتر ئاتحادیه اروپا در تو

دهد که اینترنت از امکانات قاب  توجهی های مدهومی اغل  نشان میاگرچه تلاش"نویسد: می

ما مطالعات تجربی اغل  تأثیرات برای ایجاد انقلابی در مشارکت سیاسی برخوردار است، ا

اند  با این وجود، هنوز هم از خدمات آنلاین جدید مانند محدودی را در این زمینه ارائه داده

شود  به طور خاص، این یتر به عنوان پتانسیلی برای استخدام شهروندان و سیاستمداران یاد میئتو

سط نمایندگان پارلمان اروپا است که به عنوان مطالعه به دناال ارزیابی میزان استداده از توئیتر تو

  بدین ترتی ، با بررسی این می باشدای شدن ماارزات سیاسی آثار ماندگاری مربو  به  رفه
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یتر در ئبینش مدیدی در مورد استداده روزمره از توبه های انتخاباتی، موارد در خارج از دوره

 ”کند های روزمره آنلاین سیاستمداران کمک میفعالیت

یتر قرار دارد  توئیتر که یکی از ئهای اجتماعی تومطالعه بر بستر رسانهاین تمرکز تجربی      

به کاربران خود این امکان را  و های آنلاین در  ال  اضر استترین سرویسپرمخاط 

ای از پیروان را به شاکه -ها توئیت – رف  144های کوتاه  داکثر دهد تا به روزرسانیمی

ویس بسیار دور از دسترس جهانی است و به طور قاب  ارسال کنند  اگرچه استداده از این سر

   توجهی بین مناطق مختلف جهان متداوت است

این مطالعه با اتخاذ یک رویکرد اکتشافی، ارزیابی کلی ساختاری از کاربردهای  همچنین     

دهد و به طور خلاصه، مدهوم را ارائه می یتر توسط نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپائروزمره تو

های ماارزاتی مانند خارج از فصول انتخابات ماندگاری در این زمینه اغل  به عنوان فعالیت

های آماری دهد  به طور خاص، این مطالعه از یک سری تحلی توسط سیاستمداران را نشان می

های کشور جنسیت( و متنی )مانند ویژگیکند تا تأثیر متایرهای فردی )مانند سن یا استداده می

 یتر اندازه گیری کند ئیا  زب( را در استداده مداوم از تو

 شناسیروش 

  اضر در صدد بررسی و اکتشاف نحوه استداده نمایندگان مجلس طالعهبا عنایت به اینکه م     

ش استداده از لذا بهترین رو ،است گذاریدر ارتاا  با قانوناز فضای مجازی  شورای اسلامی

در خصوص نحوه استداده  ایو نظریه بوده چرا که از قا  هیچ دانش گرنددتئوری روش کیدی

لذا بدیهی است که روش   گذاران ایران از فناوری اطلاعات و ارتااطات وجود نداردقانون

 تحقیق کیدی گرانددتئوری بهترین روش تحقیق محسوب شود 
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 طریق از مدون، و مستند نظریه یک ساخت فرایند از تاس عاارت گرانددتئوری نظریه     

 منظور به شده، گردآوری هایداده مجموعه استقرایی تحلی  و هاداده یافته سازمان گردآوری

 گونه هر تدوین برای کافی نظری ماانی فاقد که هاییزمینه در نوین، هایپرسش به پاسخگویی

 گرانددتئوری نظریه: گویدمی( 1111) پاول و (4: 1384منصوریان)  هستند آن آزمون و فرضیه

 پیش از استنتاج جای به منظم، فرایند یک طی قضایا و فرضیه مداهیم، ها،نظریه که است روشی

 هاداده از مستقیم طور به موجود، نظری هایچارچوب یا هاپژوهش سایر قالی، هایفرض

 برای هاشیوه از ایمجموعه ریگرنددتئو نظریه است معتقد( 1112) نیومن  شودمی کشف

  (23: 1321 پاول،) است پدیده یک مورد در استقرایی نظریه دادن توسعه

 را روش این که اندبوده  استروس و گلیسر های نام با محقق دو متدولوژی، این گذارانبنیان     

 در «گرنددتئوری کشف» عنوان با کتابی در آن، خصوص در را خود نظریات و گرفتند بکار

 کتاب اصلی موضو : کردند مطرح خود کتاب در استروس و گلیسر  کردند منتشر 1164 دهه

 هر  است اجتماعی علوم هایپژوهش در داده، مندنظام گردآوری اساس بر تئوری کشف ما،

 زهانگی  ایمگذاشته سر پشت تئوری، تولید فرایند در ما که پردازدمی مرا لی به کتاب این فص 

 است مطالعه مورد موضو  مورد در شناخت از ایمر له به رسیدن تئوری، این معرفی از اصلی

  بخشیم استحکام واقعی هایداده اساس بر ایمساخته که را اینظریه سازدمی قادر را ما که

 (24: 1321 پاول،)

ه شده است که این بنابراین برای گردآوری اطلاعات کیدی از پرسشنامه باز و عمقی استداد     

یکم تاثیر پذیری و دوم تاثیرگذاری  به این  ؛پرسشنامه از دو محور دوتایی تشکی  شده است

های ترتی  در سوالات کیدی باز از وکلای مجلس درخصوص موارد دوگانه مذکور در  وزه

زرا، های وکلا، سخنان پیش از دستور، تذکرات در صحن علنی، سوال از وها و لوایح، نطقطرح
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ها پرسیده شده است ها و کمیتهتحقیق و تدحص، استیضاح وزیران، دستور جلسات کمیسیون

 که جمع آوری اطلاعات و تحلی  آنها بر اساس گرنددتئوری انجام شده است 

و  جم  تشکی  می دهندنماینگان مجلس شورای اسلامی را این تحقیق  مشارکت کنندگان     

هدفمند و نظری است   ،کیدی بجای این که معرف آماری باشدنمونه نیز با توجه به روش 

های هدف اطلا  هدفمند بدین معنا که بتواند  س  موضو  و مسئله و موقعیت تحقیق، گروه

های زیسته و اندیشیده در موقعیت از آنها که درگیر و  ام  انوا  تجربه ،رسان را تعریف کند

که کدایت لازم برای این که ما را به ناست معن دین ب اند و هستند  نظری بودن نمونه نیزبوده

برای همین است که نمونه گیری نظری،   باشدنظری برساند، دارا میو اشاا  سطح انتزا  

فرایندی تکرار شونده است تا به  دی از کدایت محتوایی برسد که ما را به سطح انتزا  نظری و 

های رویدادها و برش ،رساند، به عاارت دیگرهای فرضیه معتار( باکتشاف نظریه )یا گروه

و  دادهمختلف از موضو  و مسئله را به دست دهد که بتوانیم سازه مدهومی خود را توسعه 

 موقعیت مورد تحقیق را بازنمایی نظری کنیم  

خروجی )اشاا   -2ها( ورود )اشاا  داده -1خورد: چارچوب نمونه با دو معیار محک می     

نماینده  44ها تداوم یافته و با ها و نظریهها تا اشاا  دادهین تحقیق نیز تعداد مصا اهادر   نظری(

اطلس تی »از نرم افزار  ،  اطلاعات کیدییمصا اه باز شده است  در نهایت برای تجزیه و تحل

 های زیادی در تحلی  کیدی دارد استداده شده است که قابلیت« آی

 های توصیفی یافته

مصا اه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است که  44بررسی انجام شده در      

های کوتاه برخی جواب ؛یکم مسئله،دو این امر علت   در تحقیقات کیدی عدد بزرگی است

ه است  پاسخگویانی که در دای پاسخ دادن و عدم باز کردن موضع بوکلیشه ؛پاسخگویان و دوم
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 2درصد( ندر مرد و  6/14) 43اند: های ذی  بودهند دارای ویژگیاها شرکت کردهمصا اه

درصد( دارای تحصیلات  64ندر ) 22اند  از نظر وضعیت تحصیلی درصد( زن بوده 4/4ندر)

درصد(  6/44ندر ) 34اند  درصد( دارای تحصیلات دکتری بوده 44ندر ) 18کارشناسی ارشد و 

ای درصد( داری سابقه بیش از یک دوره 4/33ندر ) 14ای نمایندگی و دارای سابقه تک دوره

 اند بوده

 ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی نمایندگان در فضای مجازی

 داده کرده اند تنمایندگان در فضای مجازی از منظومه ارتااطی ذی  اس

 

 زی: ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی نمایندگان در فضای مجا0 نگاره شماره

[ 1نوینهایهای سازمانی[ و غیر رسمی ]رسانهاگر فضای مجازی به دو دسته رسمی]سایت     

های سایت -1که عاارتند از: اند  های نوین استداده کردهنمایندگان فقط از رسانه ،تقسیم شود

                                                           
1 New Media 
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این، های داخلی )مانند تسنیم، فارس، ایسنا، ایرنا، مهر، تابناک، خارآنلخاری شام  خارگزاری

های خارجی خار فوری، ایلنا، عصر ایران، موج(، سایت صداوسیما و خانه ملت و سایت

هایی مانند اینستاگرام، پلتدرم -2سی و رادیو فردا، که فقط برای دریافت اطلاعات است  بیبی

ها ارتااطی به استثنای پلتدرم ش و غیره که ماهیت همگانی دارند تلگرام، واتساپ، سرو

شوند و اطلاعات یک سویه دارند و نماینده یا کاربر محسوب می 1رسانرام جزو پیاماینستاگ

تواند ارتاا  دو سویه متعاملی با مخاطاان خود داشته باشد به تعایر دیگر این ابزارها به مانند نمی

 هدهند و لذا امکان استدادهای جمعی فقط اطلاعات یکسویه در اختیار نمایندگان قرار میرسانه

 به عنوان ابزارهای تعاملی کام  در  وزه عمومی برای تقنین قوانین امکان پذیر نیست 

های مذکور است که امکانات در بین پلتدرم 2ترین شاکه اجتماعیاینستاگرام با ظرفیت     

مناسای برای تعام  بین شهروندان دارد اما اینستاگرام دارای چند ویژگی برای برقراری ارتاا  

نمایندگان ایندلوئنسر نیستند  دوم  کهاینکه اینستاگرام وابسته به ایندلوئنسرها است  کمی :است

و برای جستجوی فرازمانی مناس   بودههای ارتااطی در  د ناچیز امکان جستجو در پلتدرم

 ها است ای برای تعام  با تودهنیست و در نهایت ابزار ارتااطی نخاگان و ذیربطان ناوده و شاکه

  عمومی حوزه به معطوف قانونگذاری تسریع در مجازی فضای نقش

نحوه استداده نمایندگان از فضای مجازی برای قانونگذاری؛ ابتدا سوالات باز مطرح برای بررسی      

چهار شاخص ها کدگذاری با محور باز شدند که در مر له بعد محورهای باز در شد، سپس پاسخ

 که برگرفته از تحقیق بلکامانتشار اطلاعات و در نهایت هماهنگی آگاهی شاکه، بازیابی اطلاعات، 

 قاب  رویت است  2باشد دسته بندی شدند که در نگاره شماره ( می2413خیرا )

                                                           
1 Data Messenger 

2 Social Network 
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 عمومی حوزه به معطوف قانونگذاری تسریع در مجازی فضای : نقش2شماره  نگاره

 گذاریقانون در مجازی فضای زا استداده مهمترین کس  آگاهی، شاکه یا رویکرد آگاهی     

 ها،خواسته نیازها، از یافتن آگاهی یعنی امر، این که شودمی محسوب شهروندان به معطوف

 منظور این برای است  قوانین تقنین در آن بخشی تجلی و شهروندان هایدغدغه و منویات

 تصمیم در آگاهی کس  مردم، مطالاات دریافت شهروندان، هایدغدغه از آگاهی محورهای

 شاکه برای شاخص آگاهی باز محورهای جزو شدافیت، ایجاد و روندها بر اثرگذاری گیری،

 برشمرده شده است 

نقطه قوت این شاخص ارتاا  افقی بین شهروندان و نمایندگان مجلس در  وزه عمومی      

ذاری موثر گاست که در مطلع شدن  نمایندگان از نیازها و منویات شهروندان در جهت قانون

ای برای ای جدید برای دیده شدن شهروندان و واسطهاست  بدین ترتی ، فضای مجازی، پنجره

 نمایندگان ایجاد کرده است 

ه ضعف در این است که باتوجه به ابزارهای اطلاعاتی و ارتااطی پیش گدته، کانال نقط     

مجازی همگانی[ و نه فضای  های نوین اجتماعی ]فضایارتااطی نمایندگان، معطوف به رسانه
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های خاری ها در راستای جریان سازیمجازی رسمی است، لذا انعکاس مطال  در این پلتدرم

توانند موج  انحراف در انعکاس ( می1312جذب مخاط  قرار دارد که به قول هابرماس )

رهای افکار عمومی شوند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید به مانند مجالس کشو

 دیگر دارای سایت ویژه برای برقراری ارتاا  شهروندان با آنها باشند 

 کس  همان یا اطلاعات بازیابی مجازی فضای کارکردهای از دیگر اطلاعات؛ یکی بازیابی     

 گیریتصمیم هر در دیگر، عاارت به است  گذاریقانون فرایند موضو  در به مربو  اطلاعات

 مجلس وکلای اختیار در را امکان این تواندمی که فضای مجازی است اطلاعات به نیاز علمی،

از   ال عین در و نمایند تصوی  را کارآمدی قوانین لازم، اطلاعات داشتن با آنها تا دهد قرار

نیز در راستای بهاود  نمایندگان فعالیت بازخورد که آگاه شوند نیز خود پیامدهای تصمیمات

 گیری تصمیم برای برای این منظور محورهای باز اطلاعات  شودمی گذاری محسوبقانون

در  مجلس عمومی عملکردهای بازخورد و قوانین بازخورد دریافت جامعه، امور بر نظارت بهتر،

 اند زیرمجموعه شاخص بازیابی قرار گرفته

آن بازیابی اطلاعات در  وزه عمومی هابرماس بیانگر نظام بازخوردی مجلس و نمایندگان      

کند و اگر درست پیاده شود، می تواند است که رابطه بین مجلس و شهروندان را تصحیح می

 همسویی مجلس و مردم را در پی داشته باشد 

 و اطلاعات فناوری ترین کارکردهایو در عین  ال جذاب مهمترین از یکی اطلاعات، انتشار     

 نظر و سمع به را خود عملکرد و هاهاندیش می توانند که است مجلس وکلای برای ارتااطات

 کارکردها، دیگر کنار در الاته که است عمودی ارتاا  نوعی اص  در و برسانند شهروندان

 انتشار عملکردها، و هادیدگاه انتشار همچون محورهایی  رسدمی  داق  به ارتاا  بودن عمودی

 ارتااطات کاهش قوانین و شیبخ اثر افزایش مردم، با گسترده و هزینه کم ارتاا  اطلاعات،
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 دیگر، عاارت به است  موجود هایمصا اه در اطلاعات انتشار باز محورهای جمله از  ضوری

مجازی  فضای در وکلا گوش به خود صدای رساندن برای جدید امکان شهروندان که گونه همان

 هایرسانه زدن دور با که اندیافته را امکان این مجلس وکلای نیز میزان همان به اند،کرده پیدا

 هایرسانه این گذشته در برسانند  شهروندان گوش به را خود صدای[ رسانه های ملی مانند] مسلط

 کدامیک  تی و آنها از هایی رف چه که کردندمی مشخص نمایندگان برای که بودند جمعی

 هر و است برده بین از را  صار این مجازی فضای که صورتی در یابد، انعکاس مطالاشان از

  برساند همگان گوش به را خود صدای شخصاً  تواندمی اینماینده

 با گذارقانون عنوان به مجلس وکلای است  مستقیم متقاب  و ارتاا  هماهنگی؛ برقراری     

 های آنها موضوعات و خواسته عمق به بتوانند تا باشند مداوم و مستقیم ارتاا  در باید موکلین

جایگزین  مجازی فضای ارتااطی ابزارهای میان این در  سازند قانع را آنها همچنین و بارند پی

 در ارتاا  ای،منطقه و محلی محورهای استداده شده است  تجمیع رودرو ارتااطات از خیلی

 مدیریت مجلس و فرایندهای در تعام  نخاگان، با ارتاا  شهروندان، با ارتاا  ملی، سطوح

در استداده نمایندگان از  هماهنگی شاخص تشکی  دهنده  مجلس، نیسازما درون ارتااطات

 گذاری شده است  فضای مجازی برای قانون

 گذاریناستفاده نمایندگان از فضای مجازی در قانوهای بازدارنده

ای نیز کنند، عدههمانگونه که تعدادی از نمایندگان پاسخگو از فضای مجازی استداه می     

نمایند و سپس به نقد فضای مجازی ارند که برخی ابتدا محاسن را عنوان مینظرات مخالف د

پردازند و تعدادی نیز کلاً مخالف فضای مجازی هستند که در قال  چهار شاخص بازیابی می

شده عدم زیرساخت، ناتوانی در استداده از فضای مجازی، هجمه تالیااتی و نگاه یک سویه 
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ها که در تحقیق کیدی کنونی و از متن مصا اه با خصشک  گرفته است  ویژگی این شا

 آمده است  3نمایندگان استخراج شده در نگاره شماره 
 

 

 قانونگذاری در مجازی فضای از نمایندگان استفاده های: بازدارنده2شماره  نگاره

 گذاران،قانون وظایف فرایند در مجازی فضای به ظاهری اقاالی بی برای شاخص مهمترین     

 سایت شدن فراهم ضرورت باز محورهای با که است اطلاعاتی و ارتااطی هایزیرساخت عدم

 فناوری ضعیف مدیریت و رسمی ضعیف فناوری اطلاعاتی، هایزیرساخت فقدان تخصصی،

  است شده توسط نمایندگان بیان

ا نیز به صورت شداف قاب  هاگر کمی دقت شود، شاخص مذکور بدون مراجعه به مصا اه     

که باید درگاه رسمی ارتااطی  1مشاهده است و با توجه به سایت پارلمان جمهوری اسلامی ایران

نتوانسته  هنوزشهروندان با نمایندگان مجلس باشد، بعد از شش سال به تازگی راه اندازی شده و 

تحقیق عنوان شد که پارلمان  جایگاه واقعی خود را پیدا کند، در صورتی که در ادبیات و پیشینه

                                                           
1 www.ir-vp.ir 
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های بسیاری از کشورها، دارای سایتی کارآمد برای ارتاا  رسمی متقاب  با اروپا و هم پارلمان

اند های نوین یکسان پنداشتهشهروندان هستند  اما نمایندگان پاسخگو، فضای مجازی را با رسانه

  با شهروندان و هر گونه فعالیت ها نااشند ارتاا[ در صورتی که اگر زیرساخت1]نگاره شمار 

های رسمی و گیرد که این امر با کس  اطلا  و تعام  در شاکهدر  وزه ژورنالیستی قرار می

باشد و بدیهی است برای زدوده شدن اکراه در برقراری ارتاا ، نیاز مند متداوت میپیگیری نظام

 های منظم و غیر ژورنالیستی است به زیرساخت

 محور مجازی دومین شاخص بازدارندگی است که از چهار فضای از استداده در ناتوانی     

 در و فناوری ضعیف داخلی مدیریت شخصی، ریزیبرنامه عدم استداده، در توانمندی فقدان

 سرچشمه می گیرد   اطلاعات سرریز یا آورلود نهایت

 که شودمی ایجاد جدید تامکانا یا و جدید هایپلتدرم روز هر رسمی غیر مجازی فضای در     

 مشاله با مجلس نمایندگان است دارد، بدیهی فعالیت روزانه و دانش، مهارت به نیاز آنها با کار

 عق  عرصه در این باشند خود شخص به متکی و نداشته مجربی کادر اگر دارند که فراوانی

 به نمایندگان تا دشو قدرتمند باید که است رسمی مجازی فضای این مقاب  در و افتاد خواهند

 همگانی شوند   اجتماعی هایشاکه و رسان پیام هایپلتدرم وارد نخواهند معدود موارد از غیر

های اجتماعی که نیاز به سواد ارتااطی دارد، ریزی شخصی در استداده از شاکهعدم برنامه

دهد و نیاز میها و آورلود اطلاعات که برای تمامی مسئولان رخ مدیریت ضعیف داخلی فناوری

به کادری برای دروازه بانی اطلاعات دارند، از موضوعاتی است که در ناتوانی استداده از فضای 

 مجازی بیان شده است 

 بدبین یا غیر رسمی گریزان مجازی فضای از را مجلس نمایندگان عاملی که مهمترین شاید     

 ها،مصا اه از شده استخراج رهایمحو به توجه با که است تالیااتی هایهجمه شاخص ساخته،
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 مندی اثرات نمایندگان، بر روانی فشار مجازی، سوء تالیاات تالیااتی، سازی جریان تحت عناوین

 ضرورت مجازی، فضای از استداده سازی فرهنگ تالیااتی، آورلود منابع، ابهام و اعتاار ها،هجمه

است  به این ترتی  با محدود  نهدته ننمایندگا کاری محافظه و مجازی فضای در امنیت و نظارت

شدن نمایندگان به ابزارهای ارتااطی همگانی بجای تخصصی، آنها درگیر روزمرگی ارتااطی 

اند که در این رقابت ارتااطی، بطور  تم نمایندگان با مشاله فراوان کاری به نسات فعالان شده

 ن شدن از این میدان است هایی اجتماعی موفق نخواهند بود و عاملی برای گریزاشاکه

 از برخی به مربو  شده گرفته نام همین به محوری از که سویه یک ارتاا  نگاه شاخص     

 مجازی فضای چه و ندارند سوم هزاره شرایط از صحیحی تصور هنوز که است نمایندگان

 انشهروند فرماناری همچنین و اطلاعات انتشار برای فقط را نوین هایرسانه چه و رسمی

 تدکر نو  این مجازی، فضای  ضور با شد گدته که همانطور امروزه که صورتی در دانند،می

 دانندنمی نیز آنها از کمتر ندانند مسئولان از بالاتر را خود اگر شهروندان و ندارد سازی پیاده توان

 ه،سوی یک ارتاا  باز نگاه محورهای شاخص با این هستند   کمرانی در مشارکت خواهان و

 نهایت در و گیری تصمیم روندهای در مجازی فضای اثری بی مجازی، فضای به اعتقاد عدم

  است شک  گرفته مجازی فضای از استداده در شهروندان آموزش و سازی فرهنگ

 بحث

نتایج به دست آمده در این مطالعه به دو دسته از نمایندگان اشاره دارد، بخشی که با نگاه      

گذاری از آن استداده کام  کنند و دسته دوم با نگاه تهدید به جازی در قانونفرصت به فضای م

گذاری، اکراه در استداده دارند  دسته اول شااهت بسیاری به تحقیق فضای مجازی در قانون

( دارد  خیرا نیز در تحقیق خود چهار محور نهایی آگاهی شاکه، بازیابی 2413) بلکام خیرا

عات و هماهنگی را ا صا نموده بود که در این مطالعه نیز این چهار محور اطلاعات، انتشار اطلا
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گذاری شااهت بسیاری بازیابی شد و نشان داد که در فرایند استداده از فضای مجازی برای قانون

بین ایران و نمایندگان پارلمان اروپا وجود دارد و تنها تداوت در این است که در پارلمان اروپا 

SNT ضای مجازی اختصاصی برای نمایندگان است، در صورتی که در مجلس سامانه ف

های نوین همگانی قرار گرفته شورای اسلامی، این سامانه وجود نداشته و جایگزین آن رسانه

است که این ابزار ارتااطی همگانی، معضلات زیادی را به خصوص عدم اشراف نمایندگان به 

های ها و ناتوانی در مقابله با هجمهندرکارن این رسانهاهای نوین و ضعف در برابر دسترسانه

تالیااتی که نیاز به مهارت و زمان دارد، باعث شده است و نمایندگان به سرعت و کارآمدی 

 همتاهای خود در دیگر کشورها با زیرساختارهای فناوری فضای مجازی  رکت نمی نمایند 

های در خصوص نقش رسانه است که (Klinger, 2013)کلینگر مطالعه دوم مربو  به      

های های جدید، به عنوان پناهگاهآوریگوید: گسترش فناروپا می اجتماعی در پارلمان

  مطالعه نقش فضای شده است "گدتگوی عمومی اروپایی"ها جهت ا تمالی برای گرایش

نمونه آماری گذاری ایران، هرچند به شهروندان ارجا  نداشته و جامعه و مجازی در قانون

-های تالیااتی و توفان پیامکی نشاناند، اما اصطلا اتی همچون هجمهنمایندگان مجلس بوده

 باشد گذاری در  وزه عمومی ایران نیز میدهنده ایجاد گرایش به تعام  مشارکت در قانون

 نتیجه گیری

ای نوین یا هنمایندگان پاسخگو تدکیکی بین فضای مجازی رسمی و غیر رسمی ]رسانه     

اند که این امر و خلط ماحث، خود مهمترین ها[ نداشتهرسانهای اجتماعی و پیامهمان شاکه

گذاری شده است  به عاارت عام  ناکارآمدی و بدبینی در استداده از فضای مجازی در قانون

ماعی[ در های اجت]ابزارهای شاکه SNTدیگر، با عنایت به اینکه در ماانی تئوریک این مقاله به 

پارلمان اروپا پرداخته شد که شاکه اینترنتی رسمی برای رفع نیازهای اطلاعاتی نمایندگان و 
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های ویژه های اروپا نیز سایتهمچنین تعام  رسمی با شهروندان اروپا است و در بررسی پارلمان

و  برای تعام  نمایندگان با شهروندان در قال  جمع سپاری قوانین و مشارکت شهروندان

گذاری ایجاد شده است که بیشتر تعاملات مجازی نمایندگان اروپا را پوشش نخاگان در قانون

دهد، اما در مجلس شورای اسلامی فضای مجازی رسمی و فعال که تمامی ابعاد مورد نیاز می

 گذاری در بر بگیرد، وجود ندارد نمایندگان را برای قانون

خارج شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بتوانند برای اینکه بتوان از این ورطه      

های کشورهای دیگر، استداده مدید از فضای مجازی همانند اعضای پارلمان اروپا و پارلمان

« نقش مرکز فناوری مجلس در تقنین قوانین و راهکارهای بهاود آن»داشته باشند، از آنان سوال 

کدگذاری ثانویه شد  « طلاعاتی و ارتااطی نمایندگانابزارهای ا»پرسیده شد که با تعریف مجدد 

به این مدهوم که هرچند موضو  در سوالات باز قرار داشته اما کدگذاری ثانویه با رویکرد به 

استداده از فضای مجازی برای راهکار عملی در تحقیق  اضر، برای ابزارهای ارتااطی به عنوان 

نگاره ذی  آمده است  به تعایر دیگر یکی از  شاخص و نه محور باز اجرا شد که نتایج در

های تحقیقات کیدی، گسترش تحقیق در  ین تحقیق است که در این مطالعه نقش ویژگی

 مرکز فناوری مجلس در استداده از فضای مجازی بازآفرینی شده است 
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 کرد به حوزه عمومی: نقش مرکز فناوری مجلس در تقنین قوانین با روی2نگاره شماره: 

که مرکز  یارتااطات سازمان -1 :شود یم میبه چند دسته تقس ندگانیدر مجمو  نظرات نما     

 ایرا مه یامکانات مجاز یتمام ،ندگانینما یکار فرایندبهاود  یدر راستا دیمجلس با یفناور

نظر  ر قال دمردم  یکس  اطلاعات درخصوص مطالاات شهروندان و خواسته ها -2 دینما

امور  حیتصح یو عملکرد مجلس برا نیقوان بازخورد یبررس نیو همچنی ]و جمع سپاری[ سنج

 -4 ربطانیارتاا  با نخاگان و ذ ،هی وزه انتخابارتاا  با ارتاا  با شهروندان،  یامکان برقرار -3

، که این موارد در مجلس تیده شده در سارشم بر یهاضعف میمناس  و ترم تیسا جادیا

همان ایجاد زیرساختارهای فضای مجازی رسمی در مجلس بوده که پیوند دهنده مجلس اص  

 است  مهیا نشدهبا  وزه عمومی است که تقریاا می توان گدت تا  د زیادی این فضا تاکنون 

شود که بر خلاف تصورات رایج که ابزارهای همگانی فضای به این ترتی  مشاهده می     

ن، گزینه برقراری ارتاا  بین نمایندگان و شهروندان در  وزه عمومی های نویمجازی یا رسانه

گذاری هستند، با عنایت به موضوعات مطرح شده بازدارنده همچون، عدم برای قانون

های تالیااتی امکان این ارتاا  را به زیرساختارها، ناتوانی در استداده از فضای مجازی و هجمه
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ه ایجاد ارتاا  رسمی در فضای مجازی به مانند تمامی  داق  ممکن کاهش داده و تنها را

 کشورهای مترقی، داشتن فضای مجازی رسمی با رویکرد جمع سپاری است 
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